
 ประวตัิวทิยากร          
หัวข้อบรรยาย ผูบ้งัคบัปั
 นจัน ผูใ้หส้ญัญาณแก่ผูบ้งัคบัปั
 นจัน ผูย้ึดเกาะวสัดุ ผูค้วบคุมการใชปั้
 นจัน  
1.   ชื�อ-นามสกลุ      นายเชษฐา พรมทอง                                                                                                                        
      หมายเลขบัตรประจาํตวัประชาชน 

          

2.  วนั เดอืน ปีเกดิ / สถานที�      29 กรกฏาคม 2520                                                                                                                
3. ตาํแหน่งหน้าที�ปัจจุบัน      ผูจ้ดัการแผนกควบคุมคุณภาพและประกนัคุณภาพ                                                               
4. สถานที�ทํางาน บริษทั  ซีอาร์  เอเซีย  (ประเทศไทย)  จาํกดั          

 ที�อยู่ 15/1  ม.3  ถ.บา้นเกาะ-มาบข่า  ต.มาบข่า  อาํเภอนิคมพฒันา  จ.ระยอง  21180   
 โทรศัพท์ / มอืถือ    038-698399 ,  089-9387667      FAX      038-698398     E-mail :    chettha@crasia.net            
5. ประวตักิารศึกษา 

วุฒิการศึกษา ปีที�จบการศึกษา สถาบัน 
วศิวกรรมศาสตรบณัฑิตเ สาขา วศิวกรรมครืองกล 2002 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดบั สามญัวิศวกร 

2559 สภาวิศวกร 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดบั ภาคีวิศวกร 

2548 สภาวิศวกร 

 

6. ประวตักิารอบรม / ดูงาน 

หลกัสูตร / เรื�องการอบรม / ดูงาน สถานที� / หน่วยงานที�จดัอบรม / ดูงาน ระหว่างวนัที� 

เทคนิคการตรวจสอบและการบาํรุงรักษาเชิง
ป้องกนั สาํหรับรอกไฟฟ้าและปั
 นจันเหนือศรีษะ 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

1-2 เมษายน 2559 

การอบรมเรือง การตรวจสอบ และการเลือกใช ้
สลิงและอุปกรณ์ช่วยยก แบบมืออาชีพ รุ่นที 3 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

4-5 มีนาคม 2559 

โครงการศึกษาดูงานและสาธิต การตรวจสอบ 
และทดสอบสาํหรับสลิงและอุปกรณ์ช่วยยก 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

24 กมุภาพนัธ์ 2559 

การอบรม วิธีการและเทคนิคการตรวจทดสอบ
หมอ้นํ
า รุ่นที 10 

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถมัภ ์

17-19 กนัยายน 2558 

การทดสอบโดยวิธีสารแทรกซึมเหลว 
Liquid Penetrant Testing (PT) 

CNI Pacific, Rayong, Thailand. 18 มกราคม 2558 

การทดสอบโดยวิธีการอนุภาคแม่เหลก็ 
Magnetic Particle Testing (MT) 

CNI Pacific, Rayong, Thailand. 1 กมุภาพนัธ์ 2558 

การทดสอบโดยวิธีการภาพถ่ายรังสี 
Radiographic Testing (RT) 

CNI Pacific, Rayong, Thailand. 15 กมุภาพนัธ์ 2558 

การทดสอบโดยวิธีการพินิจ 
Visual Testing (VT) 

CNI Pacific, Rayong, Thailand. 5 เมษายน 2558 

การทดสอบโดยวิธีการคลืนเสียงความถีสูง 
Ultrasonic Testing (UT) 

CNI Pacific, Rayong, Thailand. 18 เมษายน 2558 
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Integrated Management for ISO 9001, ISO 
14001 & OHSA 18001 

SGS Thailand 12-14 เมษายน 2557 

เจา้หนา้ทีความปลอดภยัในการทาํงาน ระดบั
บริหาร 

CR ASIA (THAILAND) CO., LTD. 17 ตุลาคม 2556 

 

7. ประสบการณ์การทํางาน 

ตาํแหน่งหน้าที� หน่วยงาน ระหว่างวนัที� 

ผูจ้ดัการแผนกควบคุมคุณภาพและประกนั
คุณภาพ 

บริษทั ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั พ.ศ. 2557 - ปัจจุบนั 

ผูช่้วยผูจ้ดัการแผนกเครืองกล บริษทั ซีอาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จาํกดั พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2557 

วิศวกรโครงการอาวโุส บริษทั แอร์ลิควิด (ประเทศไทย) จาํกดั พ.ศ. 2555 - พ.ศ. 2555 

วิศวกรวางแผนอาวโุส บริษทั ฟอสเตอร์วีลเลอร์ (ประเทศไทย) จาํกดั พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2554 

วิศวกรโครงการ บริษทั ไทย ว ูรี เอน็จิเนียริง จาํกดั พ.ศ. 2550 - พ.ศ. 2554 

วิศวกรเครืองกล บริษทั โยโกฮาม่าไทร์ (ประเทศไทย) จาํกดั พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2549 

วิศวกรเครืองกล บริษทั วิซเทค อินเตอร์เนชันแนล จาํกดั พ.ศ 2546 - พ.ศ. 2549 
 

 ขอรับรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นจริงทุกประการและมีหลกัฐานตรวจสอบไดต้ามทีแนบมาพร้อมนี
  
 
 

    ลงชือ  วิทยากร 
                                                         (                                                     ) 

หมายเหตุ           
             


